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مجلس حقوق اإلنسان
الدورة التاسعة واألربعون

 28شباط/فبراير  1 -نيسان/أبريل 2022
البند  3من جدول األعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  31آذار/مارس 2022
 -6/49األثر السلبي للتدابير القسرية االنفرادية في التمتع بحقوق اإلنسان
إن مجلس حقوق اإلنسان،
إذ يشير إلى مقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يش ي ييير أيض ي ييا إلى جميع الق اررات الس ي ييا ق التي اعتمدتها لجن حقوق اإلنس ي ييان ومجلس حقوق

اإلنسان والجمعي العام شأن حقوق اإلنسان والتدابير القسري االنفرادي ،

وإذ يش يير كذلك إلى قراري مجلس حقوق اإلنس ييان  5/45المؤرخ  6تش يرين األول/أكتوبر ،2020

و 5/46المؤرخ  23آذار/مي ييار

 ،2021وقراري الجمعيي ي العي ييامي ي  181/75المؤرخ  16كي ييانون األول/

ديسمبر  2020و 171/76المؤرخ  16كانون األول/ديسمبر ،2021

وإذ يرح ي

قرار الجمعي ي العييام ي  1/70المؤرخ  25أيلول/سي ي ي ي ي ي ييبتمبر  ،2015والمعنون "تحويييل

عالمنا :خط التنمي المسي ي ي ي ي ييتدام لعام  ،"2030الذي تُحث فيه جميع الدول قوة على االمتناع عن سي ي ي ي ي يين
وتطبيق أي تدابير اقتص ي ي ي ييادي أو مالي أو تجاري انفرادي ال تتفق مع القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة
وتعرقل تحقيق التنمي االقتصادي واالجتماعي الكامل  ،وال سيما في أقل البلدان نموا وفي البلدان النامي ،
وإذ يس ي ييلم أن جائح مرض فيرو

كورونا (كوفيد )19-تشي ي ي ل أحد أكبر التحديات العالمي في

تياري األمم المتحيدة ،وإذ يالحظ قلق يال أثرهيا من حييث الصي ي ي ي ي ي يحي واألرواح المفقودة والصي ي ي ي ي ي يحي العقليي

والرفاه ،فضييال عن أثرها السييلبي على االحتياجات اإلنسيياني العالمي  ،وعلى التمتع حقوق اإلنسييان ،وعلى

مختلف الميادين االجتماعي  ،ما في ذلك س ييبل العيش ،واألمن الغذائي والتغذي  ،والتعليم ،واس ييتفحال الفقر
والجوع ،وتعطيييل االقتصي ي ي ي ي ي ي ييادات ،والتجييارة ،والمجتمعييات والبيئ ي  ،وتفيياقم مظيياهر التفيياوت االقتصي ي ي ي ي ي ي ييادي
واالجتماعي داخل البلدان وفيما بينها ،مما يؤدي إلى ع س مس ي ييار الم اسي ي ي

اإلنمائي التي تحققت ش ي ييق

األنفس ويعوق التقدم نحو تحقيق خط التنمي المستدام لعام  2030وبلوغ جميع أهدافها وغاياتها،
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وإذ يش ييير إلى قرار مجلس حقوق اإلنس ييان  21/27المؤرخ  26أيلول/س ييبتمبر  ،2014الذي قرر

فيه المجلس تنظيم حلق نقاش تُعقد كل سنتين لتناول مسأل التدابير القسري االنفرادي وحقوق اإلنسان،

وإذ يالحظ أن التقرير الموجز الذي أعدته مفوض ي ييي األمم المتحدة الس ي ييامي لحقوق اإلنس ي ييان عن

نتائج حلق النقاش التي تُعَقد كل سينتين شيأن التدابير القسيري االنفرادي وحقوق اإلنسيان س ُييقدمم إلى مجلس
حقوق اإلنسان في دورته الخمسين،
وإذ يش ي ييدد على أن التدابير والتش ي يريعات القس ي يري االنفرادي تتعارض مع القانون الدولي ،والقانون

اليدولي اإلنسي ي ي ي ي ي يياني ،والقيانون اليدولي لحقوق اإلنسي ي ي ي ي ي ييان ،وميثياق األمم المتحيدة ،والقواعيد والمبياد المنظمي
للعالقات السلمي بين الدول،

وإذ يساوره ال القلق إزاء ما يترت على حقوق اإلنسان من أثر سلبي جراء االمتثال الواسع النطاق

واإلفراط في االمتثال للتدابير القس يري االنفرادي بين المؤس يسييات المالي وشييركات النقل وغيرها من الكيانات

التي تعتبر سلعها وخدماتها ضروري لتوفير المعون اإلنساني للس ان الذين يعيشون في أوضاع هش ،
وإذ يسييلم أن جميع حقوق اإلنسييان عالمي وغير قابل للتجزئ ومت ار ط ومتشييا

 ،وإذ يؤكد من

جديد ،في هذا الص ي ي ييدد ،أن الحق في التنمي حق عالمي وغير قابل للتص ي ي يير ويش ي ي ي ل جزءا ال يتج أز من

جميع حقوق اإلنسان،

وإذ يعرب عن قلقه الشييديد إزاء ما للتدابير القسيري االنفرادي من أثر سييلبي على حقوق اإلنسييان،

ما في ذلك الحق في التنمي والعالقات الدولي والتجارة واالستثمار والتعاون،

وإذ يؤكيد من جيدييد أنيه ال يجوز ألي دولي أن تسي ي ي ي ي ي ييتخيدم أي نوع من التيدابير ،ميا فيهيا التيدابير

االقتص ييادي أو الس ييياس ييي  ،على س ييبيل الذكر ال الحص يير ،أو أن تش ييجع على اس ييتخدامها إلكراه دول أخرى

على التبعي لها في ممارس حقوقها السيادي وللحصول منها على مزايا من أي نوع،

وإذ يؤكد من جديد أيضييا مباد منها تَسيياوي الدول في السيييادة ،وعدم التدخل جميع أش ي اله في

شي ي ييؤونها الداخلي  ،وحري التجارة والمالح الدوليتين ،وهي مباد م رس ي ي ي أيضي ي ييا في العديد من الص ي ي ي و

القانوني الدولي ،

وإذ يس ي ييلم أن التدابير القس ي يري االنفرادي المتخذة في ش ي ي ل عقوبات اقتص ي ييادي  ،ض ي ييمن أش ي ي ال

يتهدف  ،وتؤثر
أخرى ،تخلف تبعات عيدة المدى تمس حقوق اإلنسيان الم فول لعام السي ان في الدول المس َ
تأثي ار غير متناس على الفقراء ومن يعيشون في أكثر األوضاع هشاش ،
وإذ يثير جزعه أن جميع أشي ي ال ومظاهر التدابير القسي يري االنفرادي تفرضي ييها بلدان متقدم على

بليدان من أقيل البليدان نموا ومن البليدان النياميي وتنجم عنهيا تكلفي ياهظي على صي ي ي ي ي ي ييعييد حقوق اإلنسي ي ي ي ي ي ييان

الم فول ألشد الفئات فق ار ولألشخاص الذين يعيشون في أوضاع هش  ،وإذ يندد في هذا السياق بهذا النهج

غير اإلنساني أشد العبارات المم ن ،

وإذ يؤكد أنه ال ينبغي في أي ظر من الظرو

حرمان النا

من السبل األساسي لبقائهم،

وإذ يس ييلم أن التدابير القس يري االنفرادي قد تؤدي إلى حدوث مش يياكل اجتماعي وقد تُثير ش يواغل
المستهدف ،
إنساني في الدول
َ
وإذ يس ي ييل الض ي ييوء على المش ي يياكل والمظالم المترس ي يخ في النظام الدولي وعلى أهمي عمل األمم

المتحدة على إعالء صي ي ي ييوت جميع أعضي ي ي يياء المجتمع الدولي من أجل ضي ي ي ييمان التعددي واالحترام المتبادل
وتسوي المنازعات الوسائل السلمي ،
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وإذ يعرب عن قلقه الشديد من أن القوانين واللوائح والق اررات التي تُفرض موجبها التدابير القسري
االنفراديي ي تنطوي ،في عض الح يياالت ،على أثر يتج يياوز الح ييدود اإلقليميي ي  ،فال يقتصي ي ي ي ي ي يير على البل ييدان

هدف فق بل يمتد إلى بلدان ثالث أيضا ،وفي ذلك خرق أل س مباد القانون الدولي ،مما يؤدي إلى
المستَ َ
إكراه هذه البلدان األخيرة أيضا على تطبيق التدابير القسري االنفرادي ،
وإذ يرح الوثيق الختامي واإلعالن اللذين اعتُمدا في مؤتمر القم الثامن عش ي ي يير لرؤس ي ي يياء دول
وح ومات حرك بلدان عدم االنحياز ،المنعقد في اكو في  25و 26تشي يرين األول/أكتوبر  ،2019وأعادت

فيهما الحرك تأكيد أمور من جملتها موقفها المبدئي المتمثل في إدان اعتماد وتطبيق تدابير قسيري انفرادي

ضييد بلدان الحرك  ،وهي تدابير تنتهك ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي وتقوض ،في جمل ما تقوضييه،

مباد السيادة ،والسالم اإلقليمي  ،واالستقالل السياسي ،وتقرير المصير ،وعدم التدخل،

وإذ يؤكد من جديد أن لكل دول س ي ي يييادة كامل على مجموع ثرواتها ومواردها الطبيعي ونش ي ي ييا ها

االقتصادي ،تمارسها حري وفقا لقرار الجمعي العام (1803د )17-المؤرخ  14كانون األول/ديسمبر ،1962

وإذ يشيير إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسيان ،الذي ُعقد في فيينا في الفترة من  14إلى 25
حزيران/يوني ييه  ،1993أه يياب ييال ييدول أن تمتنع عن اتخ يياذ أي ت ييدبير انفرادي ال يتفق مع الق ييانون ال ييدولي

وميثاق األمم المتحدة ويض ي ييع عقبات أمام العالقات التجاري بين الدول ويعرقل اإلعمال التام لجميع حقوق

اإلنسان ويهدد أيضا حري التجارة تهديدا شديدا،

م
فرض القوة رغم ما
وإذ يس ي يياوره قلق ال من أن التدابير القسي ي يري االنفرادي ال تزال تُتخذ وتُنفذ وتُ َ
صدر شأنها من ق اررات عن الجمعي العام ومجلس حقوق اإلنسان ولجن حقوق اإلنسان ومؤتمرات األمم

المتحدة التي ُعقدت في تس ييعينيات القرن الماض ييي ومن اس ييتع ارض يياتها التي تُجرى كل خمس س يينوات ،وفي
اللجوء إلى الحرب والنزع العسي ي ري  ،ل
خرق لقواعد القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة ،بوسي ييائل منها
ُ

ما تنطوي عليه من تبعات سييلبي تمس األنشييط االجتماعي  -اإلنسيياني والتنمي االقتصييادي واالجتماعي

ألقل البلدان نموا وللبلدان النامي  ،ومن ذلك آثارها خارج الحدود اإلقليمي  ،مما يضي ييع عقبات إضي ييافي أمام
تمتع الش ي ي ييعوب واألفراد الخاض ي ي ييعين لوالي الدول األخرى تمتعا كامال جميع حقوق اإلنس ي ي ييان ،ما في ذلك

الحق في التنمي ،

وإذ يشي ييعر انزعاج ال إزاء األثر السي ييلبي للتدابير القس ي يري االنفرادي في الحق في الحياة ،وحق

كل إنسييان في التمتع أعلى مسييتوى مم ن من الصييح البدني والعقلي وفي الحصييول على الرعاي الطبي ،
والحق في التحرر من الجوع ،والحق في مسييتوى معيشييي الئق ،والحق في الغذاء والتعليم والعمل والس ي ن،

وكذلك الحق في التنمي والحق في بيئ نظيف وصحي ومستدام ،
وإذ تُثير جزعه التكاليف البش يري المفر

والعش يوائي التي تترت

على العقوبات االنفرادي وآثارها

المستهدف ،
السلبي التي تمس الس ان المدنيين ،وال سيما النساء واأل فال ،في الدول
َ

وإذ يؤكيد من جيدييد إعالن الحق في التنميي  ،اليذي اعتميدتيه الجمعيي العيامي في قرارهيا 128/41

المؤرخ  4كانون األول/ديسي ي ي ي ييمبر  ،1986والذي ينص على أن من واج
التنمي وإزال العقبات التي تعترض التنمي ،

الدول أن تتعاون على ضي ي ي ي ييمان

وإذ يؤكد من جديد أيضا أن التدابير القسري االنفرادي تش ل عقب رئيسي أمام تنفيذ إعالن الحق

في التنمي ،

وإذ يس يياوره القلق من أن التدابير القسي يري االنفرادي تمنع المنظمات اإلنس يياني من تحويل األموال

إلى الدول التي تعمل فيها،
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وإذ يشي ييدد على أن التدابير القس ي يري االنفرادي تنطوي ،في كل حال على الصي ييعيد العالمي ،على

أثر سلبي يمس حقوق اإلنسان،

وإذ يشييدد أيضييا على ضييرورة د ارسي الطائف الواسييع من آثار التدابير القسيري االنفرادي في القانون

الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وفي اقتصاد الدول وسلمها وأمنها ونسيجها االجتماعي،

وإذ يس ي ييل الض ي ييوء على الحاج إلى أن يراعي مجلس حقوق اإلنس ي ييان مراعاة تام األثر الس ي ييلبي

للتدابير القس ي ي ي ي ي يري االنفرادي  ،ما في ذلك األثر الناجم عن س ي ي ي ي ي يين القوانين والق اررات الو ني غير المطا ق

لميثياق األمم المتحيدة والقيانون اليدولي وتطبيقهيا خيارج الحيدود اإلقليميي  ،في إ يار مهمتيه المتعلقي يععميال
جميع حقوق اإلنسان ،ما في ذلك الحق في التنمي ،

وإذ يشي ييير إلى توصي يييات اللجن االسي ييتشي يياري الواردة في التقرير المرحلي القائم على البحث ،التي

تتض ي ييمن توص ي يييات ش ي ييأن وض ي ييع آليات لتقييم األثر الس ي ييلبي للتدابير القسي ي يري االنفرادي في التمتع حقوق

اإلنسان وتعزيز المساءل (،)1

وإذ يس ي ييل الض ي ييوء على الحاج إلى رص ي ييد انتهاكات حقوق اإلنس ي ييان المرتبط التدابير القس ي يري

االنفرادي واإلبالغ عنها ،وتعزيز المساءل لردع االنتهاكات في المستقبل ،وتوفير تعويضات للضحايا،

وإذ يرح

الجهود المتواصيل التي يبذلها الفريق العامل المفتوح اب العضيوي المعني الحق في

التنمي  ،وإذ يؤكد من جديد أن التدابير القسري االنفرادي تش ل إحدى العقبات التي تحول دون تنفيذ إعالن
الحق في التنمي ،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5شأن بناء مؤسسات المجلس و 2/5شأن مدون

المؤرخين 18
قواعد الس ي ي ييلو ألص ي ي ييحاب الواليات في إ ار اإلجراءات الخاص ي ي ي لمجلس حقوق اإلنس ي ي ييان،
ْ
حزيران/يونيه  ،2007وإذ يشدد على أن يضطلع الم لف(ة) الوالي بواجباته(ا) وفقا لهذين الق اررين ومرفقيهما،
وإذ يشي ي ييير أيضي ي ييا إلى العهد الدولي الخاص الحقوق المدني والسي ي ييياسي ي ييي والعهد الدولي الخاص

الحقوق االقتصي ييادي واالجتماعي والثقافي  ،اللذين ينصي ييان على جمل أمور منها أنه ال يجوز في أي حال

من األحوال حرمان أي شع
-1

من سبل عيشه ومن حقوقه األساسي ،

يحث جميع الدول على أن تكف عن اتخاذ أو اس ي ييتبقاء أو تنفيذ تدابير قسي ي يري انفرادي

ال تتفق مع القيانون اليدولي والقيانون اليدولي اإلنس ي ي ي ي ي ي يياني وميثياق األمم المتحيدة والقواعيد والمبياد المنظمي
للعالقات السي ي ييلمي بين الدول ،وال سي ي يييما التدابير ذات الطا ع القسي ي ييري التي تتجاوز آثارها الحدود اإلقليمي

والتي تضي ي ي ي ييع عقبات أمام العالقات التجاري بين الدول وتعرقل من َثم اإلعمال التام للحقوق المنصي ي ي ي ييوص
عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس ي ي ييان وغيره من الصي ي ي ي و الدولي لحقوق اإلنس ي ي ييان ،وال س ي ي يييما حق
األفراد والشعوب في التنمي ؛
-2

يهيي

ياليدول ووكياالت األمم المتحيدة المعنيي أن تتخيذ تيدابير ملموس ي ي ي ي ي ي ي للتخفيف من

األثر السي ييلبي للتدابير القس ي يري االنفرادي على المسي يياعدة اإلنسي يياني التي ينبغي أن تُقدمم وفقا لقرار الجمعي
العام  182/46المؤرخ  19كانون األول/ديسمبر 1991؛
-3

يحث شييدة جميع الدول على االمتناع عن فرض تدابير قس يري انفرادي  ،ويحثها أيضييا

على إلغاء هذه التدابير ألنها منافي لميثاق األمم المتحدة وللقواعد والمباد المنظم للعالقات الس ييلمي بين

( )1
4
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الدول على جميع المس ي ي ييتويات ،ويش ي ي ييير إلى أن هذه التدابير تمنع تحقيق التنمي االقتص ي ي ييادي واالجتماعي
للدول على أكمل وجه وتؤثر أيضا في اإلعمال التام لحقوق اإلنسان؛

يحث الدول على تسوي خالفاتها عن ريق الحوار والوسائل السلمي  ،وتجن

-4

استخدام

التدابير االقتصي ي ييادي أو السي ي ييياسي ي ييي أو غيرها من التدابير للضي ي ييغ على دول أخرى فيما يتعلق ممارس ي ي ي
حقوقها السيادي ؛
-5

اليدول ،ويهيي

يعترض شدة على ا ع تلك التدابير الذي يتجاوز الحدود اإلقليمي ويهدد كذلك سيادة

في هيذا السي ي ي ي ي ي ييياق جميع اليدول إلى عيدم االعت ار

تدابير إداري أو تشي يريعي فعال  ،حسي ي

خارج نطاق الحدود اإلقليمي ؛

بهيذه التيدابير وعيدم تطبيقهيا ،وإلى اتخياذ

االقتضي يياء ،للتصي ييدي لتطبيق التدابير القسي يري االنفرادي أو آلثارها

يدين ش ي ي ي ي ييدة اس ي ي ي ي ييتمرار قوى معين في تطبيق هذه التدابير وفرض ي ي ي ي ييها انفراديا كأدوات

-6

للض ي ييغ  ،ما في ذلك الض ي ييغ الس ي ييياس ي ييي واالقتص ي ييادي ،على أي بلد ،وال س ي يييما أقل البلدان نموا والبلدان

النامي  ،بهد

منع هذه البلدان من ممارسي ي ي حقها في أن تقرر ،محض إرادتها الحرة ،أنظمتها الس ي ييياس ي ييي

واالقتصادي واالجتماعي ؛

يُعرب عن قلقه الشييديد من أن فرض أي تدبير قسييري انفرادي يخالف الضييرورة عض

-7

أح ام الشرع الدولي لحقوق اإلنسان والقواعد اآلمرة من أح ام القانون الدولي العرفي وينطوي على عواق
سلبي تمس تمتع الس ان األبرياء حقوقهم اإلنساني ؛

يعرب عن قلقه البال إزاء اآلثار السيلبي المتزايدة للتدابير القسيري االنفرادي على البيئ

-8

والموارد الطبيعي  ،التي تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنس ييان الخاصي ي السي ي ان المس ييتهدفين ،ويدين
شدة استمرار تطبيق هذه التدابير من جان

لألجيال النسب لألجيال الحالي والمقبل ؛

واحد ،مما يسفر عن عواق

بيئي مختلف عابرة للحدود وعابرة

يعرب عن قلقه الش ييديد أيض ييا من أن األحوال االجتماعي  -االقتص ييادي ألفراد األس يير

-9

في عض البلدان ،وال سي يييما النسي يياء واأل فال ،تتأثر سي ييلبا من جراء فرض واسي ييتبقاء تدابير قس ي يري انفرادي

تتعارض مع القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة ،وتض ييع عقبات أمام العالقات التجاري بين الدول ،وتقيد

وتحول دون رفاه
التنقل عبر مختلف وسي ي ييائل النقل ،وتعوق التحقيق التام للتنمي االجتماعي واالقتصي ي ييادي َ ،
الس ي ان في البلدان المتض ييررة ،األمر الذي تترت عليه عواق تمس ص ييف خاص ي النس يياء واأل فال ،من
فيهم المراهقون ،وكبار السن واألشخاص ذوو اإلعاق ؛
-10

يهيي

مجيددا ياليدول التي اتخيذت هيذه التيدابير إلى أن تتقييد يالت ازمياتهيا ومسي ي ي ي ي ي ييؤوليياتهيا

الناشئ عن األح ام ذات الصل من القانون الدولي والص و الدولي لحقوق اإلنسان التي هي ر فيها،
عنهاء هذه التدابير على الفور؛
-11

يؤكد من جديد في هذا السي ي ي ييياق حق جميع الشي ي ي ييعوب في تقرير المصي ي ي ييير ،الذي تحدد

-12

يؤكيد من جيدييد أيضي ي ي ي ي ي ييا ،مثلميا هو م ر في ميثياق األمم المتحيدة ،معيارضي ي ي ي ي ي يتيه ألي

-13

ييذكر يأنيه ،بقيا إلعالن مبياد القيانون اليدولي المتعلقي يالعالقيات الوديي والتعياون بين

مقتضاه حري مركزها السياسي وتسعى حري إلى تحقيق نموها االقتصادي واالجتماعي والثقافي؛
محاول تهد

لعرى الوحدة الو ني والسالم اإلقليمي ألي دول ؛
إلى التمزيق الجزئي أو الكلي ُ

الييدول وفقييا لميثيياق األمم المتحييدة ،و بقييا للمبيياد واألح ييام ذات الصي ي ي ي ي ي يلي الواردة في ميثيياق حقوق الييدول
وواجب يياته ييا االقتص ي ي ي ي ي ي ي يياديي ي ال ييذي أعلنت ييه الجمعيي ي الع ييامي ي في قراره ييا (3281د )29-المؤرخ  12ك ييانون
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األول/ديسيمبر  ،1974وال سييما المادة  32منه ،ال يجوز ألي دول أن تسيتخدم أو أن تشيجع على اسيتخدام
تدابير اقتصي ي ييادي أو سي ي ييياسي ي ييي أو تدابير من أي نوع آخر إلكراه دول أخرى على التبعي لها في ممارس ي ي ي

حقوقها السيادي والحصول منها على مزايا من أي نوع؛
-14

يؤكد من جديد أن الس ييلع األس يياس ييي  ،كاألغذي واألدوي  ،ينبغي أال تُس ييتخدم أداة لإلكراه

-15

يش ي ي ييدد على أن التدابير القس ي ي يري االنفرادي تش ي ي ي ل إحدى العقبات الرئيس ي ي ييي أمام تنفيذ

السياسي ،وأنه ال يجوز في أي حال من األحوال حرمان أي شع
إعالن الحق في التنمي  ،ويهي

من ُسبل عيشه وتنميته؛

في هذا الص ي ي ييدد جميع الدول إلى تجن

فرض تدابير اقتص ي ي ييادي قسي ي ي يري

انفراديي وتطبيق قوانين محليي خيارج الحيدود اإلقليميي ميا يتنيافى مع مبياد التجيارة الحرة ويعرقيل التنميي في

أقل البلدان نموا وفي البلدان النامي ؛
-16

يرفض جميع المحاوالت الرامي إلى اتخاذ تدابير قس ي ي ي يري انفرادي  ،واالتجاه المتزايد في

هذا المنحى ،ما في ذلك من خالل سي ي ي يين قوانين تطبق خارج الحدود اإلقليمي وال تتفق مع القانون الدولي،
ويحيث الدول األعضي ي ي ي ي ي يياء في األمم المتحيدة على أن تأخذ تمياما في االعتبيار ،في مهمتهيا المتعلقي ععميال
الحق في التنمي  ،األثر الس ي ي ييلبي لتلك التدابير ،التي تش ي ي ييمل س ي ي يين قوانين و ني ال تتفق مع القانون الدولي
وتطبيقها خارج الحدود اإلقليمي ؛
-17

يسي ي ي ي ي ي ييلم يأن إعالن المبياد اليذي اعتُميد في المرحلي األولى من القمي العيالميي لمجتمع

-18

يشييدد على الحاج إلى وجود آلي محايدة ومسييتقل  ،ضييمن آليات األمم المتحدة لحقوق

المعلومات التي ُعقدت في جنيف في كانون األول/ديسي ي ييمبر  2003يحث الدول قوة على تجن
تدابير انفرادي واالمتناع عن ذلك في إ ار بناء مجتمع المعلومات؛
اإلنسي ي ي ييان ،تعنى ضي ي ي ييحايا التدابير القسي ي ي يري االنفرادي لمعالج قضي ي ي ييايا االنتصي ي ي ييا

وسبل االنتصا
المساءل ُ
-19

والتعويض القانوني والمنصف والمناسب من حيث التوقيت؛

اتخاذ أي

والجبر ،بهد

تعزيز

يحث جميع المقررين الخاص ييين وآليات مجلس حقوق اإلنس ييان المواض يييعي القائم في

ميدان الحقوق االقتصي ي ي ييادي واالجتماعي والثقافي على إيالء االهتمام الواج  ،كل في نطاق واليته ،لآلثار
والعواق

الس ي ي ييلبي المترتب على التدابير القسي ي ي يري االنفرادي  ،كما يحثهم على التعاون مع المقررة الخاص ي ي ي

المعني األثر السلبي للتدابير القسري االنفرادي في التمتع حقوق اإلنسان ،لتم ينها من أداء واليتها؛
-20

يسي ي ي ي ي ييلم أهمي التوثيق الكمي والنوعي لألثر السي ي ي ي ي ييلبي المرتب بتطبيق وتعزيز وامتثال

وإصي ي ييدار وتنفيذ التدابير القس ي ي يري االنفرادي في سي ي ييياق ضي ي ييمان محاسي ي ييب المسي ي ييؤولين عن انتهاكات حقوق

اإلنسان الناجم عن تطبيق التدابير القسري االنفرادي ضد أي دول ؛
-21

يقر الحاج إلى التأكد من أن جميع الهيئات المعني المنش ي ي ييأة موج

معاهدات األمم

المتحدة لحقوق اإلنس ي ي ي ييان والهيئات الفرعي لمجلس حقوق اإلنس ي ي ي ييان تراعي مس ي ي ي يأل األثر الس ي ي ي ييلبي للتدابير
القسي يري االنفرادي في التمتع حقوق اإلنسي ييان ،وتنفذ أنشي ييط محددة في هذا الصي ييدد ،مثال أثناء اسي ييتعراض

التقارير الدوري المقدم من الدول إلى هذه الهيئات وفي سياق االستعراض الدوري الشامل؛
-22

يقرر إيالء االعتبار الواج

لمس ي ي ي ييأل األثر الس ي ي ي ييلبي للتدابير القسي ي ي ي يري االنفرادي على

حقوق اإلنسان في إ ار مهمته المتعلق ععمال الحق في التنمي ؛
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-23

يش ييير إلى تقرير المقررة الخاصي ي المعني األثر الس ييلبي للتدابير القسي يري االنفرادي في

التمتع حقوق اإلنسيان  ،واإلضياف الملحق ه شيأن عناصير مشيروع إعالن للجمعي العام شيأن التدابير
()2

القس يري االنفرادي وس يييادة القانون ،المقدم إلى مجلس حقوق اإلنس ييان في دورته الثاني واألربعين( ،)3ويحي

علما بتقريري المقررة الخاص ي ي ي ي ي ي المقدمين إلى مجلس حقوق اإلنسي ي ي ي ي ييان في دورته الثامن واألربعين
الجمعي العام في دورتها السادس والسبعين()5؛
-24

يطل

()4

وإلى

إلى المقررة الخاصي المعني األثر السييلبي للتدابير القسيري االنفرادي في التمتع

حقوق اإلنسييان أن تواصييل عملها المتعلق بتحديد واقتراح إجراءات ملموس ي لضييمان إلغاء التدابير القس يري

االنفرادي التي تؤثر في تمتع الضيحايا حقوق اإلنسيان ،وأن تركز على مسيأل الموارد والتعويضيات الالزم

لتعزيز المسياءل وسيبل جبر الضيرر الواقع على الضيحايا في تقريرها المقبل إلى مجلس حقوق اإلنسيان في
دورته الحادي والخمسين وإلى الجمعي العام في دورتها السا ع والسبعين؛
-25

يهي

المقررة الخاص ي ي ي ي أن تقوم ،بدعم من مفوضي ي ي ييي األمم المتحدة السي ي ي ييامي لحقوق

اإلنس ييان ،بد ارسي ي إنش يياء آلي فعال ومحايدة وسي يريع االس ييتجا لتقييم وتوثيق وتبلي ومتا ع األثر الس ييلبي

للتيدابير القسي ي ي ي ي ي يريي االنفراديي على تمتع األفراد حقوق اإلنسي ي ي ي ي ي ييان وشي ي ي ي ي ي ي ياواهم المقيدمي من األفراد ودولهم،
وتعزيز المساءل ؛
-26

يدعو المقررة الخاصي إلى العمل مع العلماء والباحثين وغيرهم في األوسيياط األكاديمي

لتشيجيع البحوث ذات الصيل الوالي  ،ما في ذلك على سيبيل المثال ال الحصير مجاالت القانون واالقتصياد
والعلوم السياسي والعلوم االجتماعي والط

والزراع ؛

-27

يهي

جميع الدول أن تتعاون مع المقررة الخاص ي ي ي ي وتسي ي ي يياعدها في أداء مهامها ،وأن

-28

يطل

إلى األمين العام أن يقدم المسيياعدة الضييروري إلى المقررة الخاصي لتم ينها من

تقدم إليها كاف المعلومات الضروري التي تطلبها؛

االضطالع بواليتها فعالي  ،ال سيما بوضع موارد شري ومادي كافي في متناولها؛

يُسي ييلم أهمي دور مفوضي ييي حقوق اإلنسي ييان في معالج التحديات الناشي ييئ عن التدابير
-29
القس ي ي يري االنفرادي وأثرها الس ي ي ييلبي في حقوق اإلنس ي ي ييان الم فول للش ي ي ييعوب واألفراد الذين يرغبون في إعمال
حقوقهم االقتصادي واالجتماعي  ،ما في ذلك الحق في التنمي ؛
-30

يطل

إلى مفوضي ي األمم المتحدة السي ييامي لحقوق اإلنسي ييان أن تقوم ،لدى االضي ييطالع

مهامها المتعلق بتعزيز الحق في التنمي وإعماله وحمايته ،منح هذا القرار األولوي في تقريرها الس ي ي ي ي ي يينوي،

مع مراعاة ما للتدابير القسري االنفرادي من أثر مستمر في س ان أقل البلدان نموا والبلدان النامي ؛

يطل أيض ييا إلى المفوضي ي الس ييامي أن تولي االهتمام لحال األش ييخاص الذين انتُه ت
-31
حقوقهم نتيج للتدابير القس ي ي يري االنفرادي  ،ويحث اإلجراءات الخاص ي ي ي ذات الص ي ي ييل التا ع لمجلس حقوق

اإلنسان وهيئات المعاهدات على القيام بذلك أيضا ،كل في إ ار واليته؛

( )2

.A/HRC/42/46

( )3

.A/HRC/42/46/Add.1

( )4

 A/HRC/48/59و.Corr.1

( )5

.A/76/174/Rev.1
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-32

يطل

-33

يحيث اليدول وغيرهيا من الجهيات صي ي ي ي ي ي يياحبي المصي ي ي ي ي ي ييلحي على تعزيز تعيدديي األ ار

إلى األمين العام أن يقدم المسيياعدة الضييروري إلى المقررة الخاصي لتم ينها من

االضطالع بواليتها فعالي  ،ال سيما بوضع موارد شري ومادي كافي في متناولها؛

والحفيا عليهيا ،وعلى اتخياذ التيدابير الالزمي لتعزيز التعياون الثنيائي واإلقليمي واليدولي الرامي إلى معيالجي

األثر السلبي للتدابير القسري االنفرادي في التمتع الكامل جميع حقوق اإلنسان؛
-34

يقرر مواصل النظر في هذه المسأل وفقا لبرنامج عمله.

الجلس 55

 31آذار/مار 2022
[اعتُمد بتصي ييويت مس ي ي مجل أغلبي  27صي ييوتا مقابل  14صي ييوتا ،وامتناع  6أعضي يياء عن التصي ييويت .وجاء

التصويت كما يلي:

المؤيدون:
االتحاد الروسييي ،األرجنتين ،إريتريا ،اإلمارات العربي المتحدة ،إندونيسيييا ،أوزب سييتان،

اكس ي ييتان ،بنن ،بوليفيا (دول  -المتعددة القوميات) ،الس ي يينغال ،الس ي ييودان ،الص ي ييومال،

الصي ي ي ي ي ييين ،غابون ،فنزويال (جمهوري – البوليفاري ) ،قطر ،كازاخسي ي ي ي ي ييتان ،كوبا ،كوت

ديفوار ،ليبيا ،ماليزيا ،مالوي ،موريتانيا ،ناميبيا ،نيبال ،الهند ،هندو ار
المعارضون:

ألمانيا ،أوكرانيا ،بولندا ،الجبل األس ييود ،جزر مارش ييال ،جمهوري كوريا ،فرنس ييا ،فنلندا،
لكسي ي ي ي ي ي ييمبرغ ،ليتوانييا ،المملكي المتحيدة لبريطيانييا العظمى وأيرلنيدا الشي ي ي ي ي ي يمياليي  ،هولنيدا،

الواليات المتحدة األمري ي  ،اليا ان
الممتنعون عن التصويت:

أرمينيا ،اراغواي ،الب ارزيل ،غامبيا ،الكاميرون ،الم سيك].
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